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Suunnittelijat 

 

Hannele Bonsdorff 
 

Sisustusarkkitehti Hannele Bonsdorff on työssään tinkimätön ja vaatii tuotteeltaan yksityiskohtiaan 
myöten viimeistellyn lopputuloksen. Bonsdorffin Interfacelle suunnittelema mallisto koostuu niin 
sohvista, tuoleista kuin sohvapöydistä. Monesta hänen tuotteestaan on vuosien varrella syntynyt 
klassikko - tälläkin hetkellä mallistossa oleva Blues on suunniteltu jo vuonna 1999. Bonsdorffin 
tuotteille ominaista on ajassa olevan muotoilun lisäksi äärimmäinen mukavuus. Nämä yhdistettynä 
laadukkaisiin materiaaleihin saadaan aikaiseksi pitkäikäisiä tuotteita. 

Hannele Bonsdorff on vuosien varrella saanut monenlaisia palkintoja. Vuoden 2005 joulukuussa hän 
sai arvostetun Kaj Franck -muotoilupalkinnon elämäntyöstään suomalaisen muotoilun parissa. 

Syksyn 2021 uutuusmallistoon Hannele on suunnitellut muhkean Basso-sohvan, joka sopii niin 
yksityisiin kuin julkisiin tiloihin. 

 

Elina Helenius – tekstiilitaikuri 
 
Interfacen syksyn 2021 Split-uutuusmattomalliston suunnittelija Elina Helenius on erittäin 
ansioitunut tekstiilitaiteilija. Hän on valmistunut Aalto-yliopistosta ja tehnyt sen jälkeen töitä lähes 
30 vuotta merkittävimpien tekstiilialan yritysten kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Elinan ura 
on kehittynyt syvän intohimon johtamana ja ahkerasti työskentelemällä. 
  

Urapolku selvä jo 6-vuotiaana 

”Pienestä pitäen olen tiennyt, että tahdon tehdä jotain luovaa. Minua on aina kiinnostanut 
arkkitehtuuri ja materiaalit, mutta olen onnellinen, että päädyin juuri tekstiilialalle,” Elina aloittaa. 
”Vahvuuteni on tunnepitoisissa asioissa. Tekstiileilläni tahdon tuoda hyvää oloa ja kauneutta 
ihmisten arkeen. Sellaisia asioita, jotka tekevät ihmisille hyvää. Haluan viljellä hyvää. Edelleen olen 
kyllä hulluna arkkitehtuuriin ja matkatkin suunnittelen siten, että näen hienoja rakennuksia!”, hän 
nauraa. 
  
”Olin hyvin onnekas, sillä pääsin suoraan koulusta töihin Marimekolle. Se oli toinen tekstiilialan 
korkeakoulu, siellä opin teollisen painokankaan valmistusprosessin. Kun myöhemmin muutimme 
mieheni työn perässä Keski-Eurooppaan, kokemus Marimekolla avasi ovia.” 
  

http://www.elinahelenius.com/wp/
https://www.aalto.fi/fi/taiteiden-ja-suunnittelun-korkeakoulu
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Silkkien kautta kudontaan 

Elina on palkittu Suomen vuoden tekstiilitaiteilijan arvonimellä vuonna 2012 ja hänen töitään löytyy 
niin Helsingin Designmuseon, Göteborgin Röhsska Museetin kuin Kyoto Textile Research 
Centerin kokoelmista. Niin ikään Elinan käsialaa on Suomen suurin ryijy, joka löytyy vakuutusyhtiö 
Tapiolan pääkonttorista Espoosta. Hän on myös opettanut Suomen arvostetuimmissa muotoilualan 
oppilaitoksissa. 
  
”Haluan viljellä hyvää." 
 
Opetus onkin tämän ahkeran naisen sydäntä lähellä: ”Suomalaisuus ja suomalaisen työn tukeminen 
ovat minulle sydämen asioita. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä tärkeämmäksi Suomi-aspekti on tullut, 
ihan jo kansantaloudellisesta näkökulmasta. Minulle on hirveän tärkeää, että Suomessa pysyisi 
tekstiilialan taitoa ja työtä ja että tekstiiliosaaminen pysyisi elävänä.” 
 

https://rohsska.se/
https://www.cfts.kit.ac.jp/en/index.html
https://www.cfts.kit.ac.jp/en/index.html
http://www.elinahelenius.com/wp/gallery/sammalseina-ryijy-for-tapiola-company
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Suomeen palattuaan Elina työskenteli Marja Kurjella silkkien parissa. Hän pääsi vierailemaan 
tuotteita valmistavissa tehtaissa ja siellä heräsi kiinnostus myös kudontaan. Oma suunnittelustudio 
Elinalla on ollut 2000-luvun alusta. ”Kutomisen maailma alkoi kiinnostaa ja tahdoin perehtyä siihen.” 
  

Intohimo ajaa oppimaan uutta 

Elinan kanssa keskustelu on inspiroivaa. Hän on kiinnostunut kaikesta ympärillään, on avoin ja 
nauravainen. ”Innostun helposti ja antaudun ja omistaudun täysin innostukselleni. Minulle kaikkein 
upein vaihe työskentelyssä on luova prosessi, jossa tuote muotoutuu lähtökohdasta 
lopputulokseen. Kun tuote on valmis, luovutan sen hyvillä mielin tilaajille. On toki mukavaa nähdä 
valmis tuotekin, mutta suhde siihen on erilainen. Osaan luopua työstä ja kääntää katseen 
seuraavaan. Ehkä se kertoo vähän lyhytjänteisyydestä ja levottomuudesta, että halajaa jo uutta.” 
vaatimaton Elina hymyilee. 
  
”Tärkeintä tässä työssä 
on olla silmät, korvat 
ja sielu avoinna.” 
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Avoin sielu 

”Inspiroidun kovin monista asioista. Joskus se on tunnelma, joskus esine tai kirja. Inspiraatiota 
löytää, kun on avoin. Tärkeintä tässä työssä on olla silmät, korvat ja sielu avoinna, ottaa vastaan. 
Inspiraatiota saa, kun uskaltaa ottaa vastaan, mitä on tarjolla.” 
  
Inspiraatiota ei kuitenkaan odotella kotona tai etsitä eksoottisista lomakohteista. ”Olen hyvin 
arkinen ihminen. Lähden joka aamu työhuoneelle ja menen töihin. En odota inspiraatiota, vaan teen 
jotain koko ajan. Jos minulla ei ole aktiivista projektia, opettelen jotain uutta. Olen hirveän 
kiinnostunut väreistä ja tutkin niitä koko ajan. Jos olisi enemmän luppoaikaa, keksisin itselleni 
jonkun väriprojektin. Minua ajaa halu oppia uutta,” summaa Elina työmotivaatiotaan. 
  

 
  

Laatu kestää käytössä 

Mieluiten Elina suunnittelee hyviä käyttötekstiilejä sekä tilaan ja arkkitehtuuriin liittyviä tekstiilejä. 
”Ylpein olen tuotteista, joilla on pitkä elinkaari ja jotka myyvät vuodesta toiseen. Sellaisia pyrin 
tekemään. Olen edelleen yhtä innostunut työstäni kuin silloin kun valmistuin ja se on ihan 
mielettömän ihanaa,” hän summaa. 
  
Suunnittelijan intohimo ja paneutuminen näkyvät ja tuntuvat myös Interfacen syksyn 2021 
uutuusmatoissa. Tutustu Split-mattomallistoon sivuillamme! 
 
  

https://www.interface.fi/mallisto/muuttuotteet/split?hsLang=fi-fi
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Meet the designer: Hinni Korpela 
 

Interfacen mallisto täydentyy modernilla huonekalusarjalla. Sarja sisältää samaa muotokieltä ja 
detaljiikkaa toistavat sohvan, nojatuolin ja pikkupöydät. Kaikki huonekalut on suunniteltu 
monipuoliseen koti- ja projektikäyttöön. Ne on suunnitellut Hinni Korpela. 
  
Hinni on ihastuttava yhdistelmä rautaista osaamista, vaatimattomuutta ja käytännönläheistä 
luovuutta. Hänellä on jalat tukevasti maassa, mutta välillä taiteellinen hetki yllättää ja työpöytä 
räjähtää. Tutustu tässä uuteen suunnittelijaamme! 
  

Tie suunnittelijaksi 

Hinni on aina pitänyt kuvataiteista ja käsillä tekemisestä. Lukiosta valmistuttuaan hän pohdiskeli, 
että jokin luovan alan tehtävä voisi viedä hänet oikealle urapolulle. Työn pitäisi olla sellaista, jossa 
saisi myös olla ihmisten kanssa tekemisissä. 
  
Suunnittelijan työ vaikutti juuri tällaiselta: paljon luovaa työtä, jota voi toteuttaa monella eri tavalla 
– hahmomalleja työstäen ja tietokoneella suunnitellen, itsenäisesti ja tiiviissä yhteistyössä 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Luovuuden lisäksi tärkeää on myös löytää hyvä yhteys työn tilaajan 
kanssa. 
  
Uudestakaupungista kotoisin oleva Hinni haki ja pääsi Lahden muotoiluinstituuttiin ja suoritti siellä 
huonekalusuunnittelijan tutkinnon. Sen jälkeen hän teki vielä maisterin opinnot Taideteollisessa 
korkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopisto). Kalustealan tehtäviä hän alkoi tehdä jo opiskelujensa ohessa, 
verstaalta markkinointiin ja lopulta suunnittelijana. 
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Perusarvot ohjaavat suunnittelua 

Perusluonteeltaan Hinni kertoo olevansa kiltti ja tunnollinen. Se näkyy myös hänen 
suunnittelussaan: ”Ekologiset ja eettiset asiat ovat minulle tärkeitä, samoin kotimaisuus. Mietin 
tarkkaan, mitä itse hankin ja mistä hankin. Haluan omassa yrityksessäni toteuttaa mahdollisimman 
paljon esimerkiksi lähituotantoa, rakentaa hyvää yhteistyöverkostoa ja löytää kumppaneita, joiden 
kanssa on mukava tehdä töitä ja jotka jakavat samaa ajatusmaailmaa.” hän sanoo ja lisää: ”Asetan 
itselleni riman tosi korkealle. Työssäni minun on pakko tehdä valintoja, jotka pystyn hyväksymään.” 
  
”Kun prosessi 
lähtee käyntiin, 
muu unohtuu." 

Hinni on suunnittelijana hyvin itsekriittinen, vaikka uskookin omaan suunnitteluunsa. 
  
”Silti epävarmuus prosessin aikana kuuluu luonteeseeni. Kipuilen suunnitelmien kanssa ja aloitus 
näyttää aina kriisiltä: ’ei tästä tule mitään, ei tämä ole hyvä, tykkääköhän kukaan tästä’. Jos en usko 
omiin suunnitelmiin, en esitä niitä kenellekään. Aina tuotteet ovat kuitenkin tähän asti sieltä 
syntyneet,” hän virnistää. 
  
Itse suunnittelutyö sujuu usein flow-tilassa. ”Olen tietyissä asioissa hyvin tarkka ja järjestelmällinen, 
mutta välillä tulee taiteellisia hetkiä. Esimerkiksi työpöytäni on aivan kamala sekamelska, jossa on 
sekaisin menneitä ja tulevia projekteja. Kun prosessi lähtee käyntiin, muu unohtuu.” 
  

Karsiutuvat suunnitelmat 

Hinni on tehnyt töitä huonekalutehtaiden kanssa opiskeluajoista lähtien. Myös oma yritys on ollut 
mukana useita vuosia, ensin palkkatyön ohessa. Täysiaikainen yrittäjä Hinni on ollut nyt reilun 
vuoden ajan. Huonekalusuunnittelun lisäksi hän tekee yrityksensä kautta muun muassa kuvituksia, 
visualisointeja ja 3D-malleja. ”Olen tehnyt paljon töitä tilauksesta. Usein hyvillä valmistajilla on 
strategia: millaisia tuotteita ja millä hintahaarukalla he tahtovat valmistaa. Yleensä suunnittelen 
asiakkaan antamien reunaehtojen mukaan.” 
  
Tuotetta suunnitellessaan Hinni aloittaa luonnostelmalla ja etenee sitten suunnitelman 
tarkentuessa pienoismallien kautta 3D-mallinnukseen. Suunnitelmat karsiutuvat vähitellen työn 
edetessä. ”Aika usein aluksi teen todella karuja skissejä ja muistiinpanoja. Omassa mielessä ne ovat 
viimeistellympiä ja rakenteet toimivat yhteen. Kirjoitan ja piirrän muistiinpanoja ja teen 
rautalankaohjeistuksia. Karsin niistä sitten, mikä on punainen lanka lopullisissa tuotteissa. Usein 
luonnoksiin tulee paljon enemmän detaljeja ja ajatuksia kuin lopullisissa versioissa on. 3D-
rendauksella siirrän luonnokset fotorealistisempaan muotoon, lähemmäksi oikeita materiaaleja ja 
muotoja,” hän kuvailee. 
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Hauska aloitus yhteistyölle 

Interfacen ja Hinnin tiet ovat kohdanneet jo ennen tätä yhteistyötä, huonekalualan piirit kun ovat 
Suomessa aika pienet. Vuosi sitten yrittäjäksi siirtyessään Hinni laitoin LinkedIniin päivityksen, jossa 
kertoi etsivänsä uusia toimeksiantoja. ”Julkaisun nähtyään Interfacen toimitusjohtaja Tuukka 
Leppänen otti minuun yhteyttä,” Hinni kertaa. 
 
  
”On tärkeää tukea 
suomalaista tekemistä 
ja suunnitella 
laadukkaita tuotteita.” 

 

Syyt, miksi Hinnin oli helppo lähteä yhteistyöhön Interfacen kanssa perustuvat yritysten jaettuihin 
arvoihin. ”Sekä minulle että Interfacelle on tärkeää tukea suomalaista tekemistä ja suunnitella 
laadukkaita tuotteita. Tuotteita, jotka resonoivat myös asiakaskunnassa.” 
  
Moni asia loksahti kohdalleen, sillä ajatusmaailman lisäksi yritykset myös sijaitsevat lähekkäin: Hinni 
työskentelee Lahdessa ja Interfacen tehdas on noin 30 kilometrin päässä Heinolassa. "Siellä on 
nopeaa piipahtaa katsomassa malleja." 
  
Luovaa työtä tekevänä Hinni kokee, että yhteistyön sujuvuus on ensiarvoisen tärkeää. ”Interface on 
arvostettu yritys. On kunnia-asia, että he tahtovat tehdä yhteistyötä kanssani. Valmistajalla on 
historiaa ja hieno brändi. Oli helppoa hypätä mukaan.” 
  

Tuoteperhe tehtävänannon perusteella 

Hinni sai Interfacelta tehtävänannon. Siihen kuuluivat istuinkalusteet ja niitä tukevat pientuotteet. 
Kaikkien tuotteiden tuli sopia yhteen ja tukea toinen toistaan. Tuotteiden tuli tietysti myös istua 
Interfacen ideologiaan, brändiin ja visuaaliseen linjaan. 
  
Luoto-sarjan suunnitelmat lähtivät Hinnin mielessä liikkeelle käytettävyydestä ja sohvien selkeästä 
metallisesta jalkarakenteesta. Alusta lähtien hän mietti myös, miten rakennetta voisi toisintaa eri 
tuotteissa. ”Suunnittelin ensin eri variaatioita jalkarakenteesta, mutta aika pian piirsin jo myös 
pöytää ja valaisinta. Kaikkein pisimmän ajan suunnittelin sohvan pehmytosaa ja sen pyöreitä 
muotoja. Tahdoin kovia kontrasteja: keveät jalat ja aika massiivisen istuinosan. Näiden elementtien 
yhteen sovittelu ja mittasuhteiden löytäminen veivät aikaa.” 
  
Interfacen valmistamat tuotteet syntyvät Hinnin piirroksien pohjalta, joista tehtaalla toteutettiin 
hahmomallit. Mallit katselmoitiin yhdessä ja katselmoinnin perusteella tuotantosuunnitelmiin 
tehtiin tarvittavat päivitykset ja valittiin kankaat. 
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Työn kohokohtia 

Hinnille työn kohokohta on se hetki, kun hän löytää ratkaisun johonkin ongelmaan. ”Ne hetket ovat 
palkitsevimpia: toteutan omaa näkemystäni ja vastaan asiakkaan toiveisiin.” 
  
Entä mitä Hinni suunnittelisi, jos saisi suunnitella ihan mitä tahansa? ”Ehkä talo voisi olla kiva… ja 
oikeastaan laajasti kaikki mikä kuuluu koteihin, puutarhoineen päivineen: kalusteet, valaistukset ja 
niin edelleen. Lastenhuoneisiin olisi myös kiva suunnitella kalusteita! Haaveilen kodista, jossa olisi 
suuret ikkunat pihalle, pieni hyötypuutarha ja lyhyt matka veden äärelle. ” 
  
 
 

Q & A muotoilija Aino Michelsen 
 
Järjestimme useita Interfacen huonekaluja suunnitelleen Aino Michelsenin kanssa puolen tunnin 
kysymys ja vastaus -haastattelun. Tutustu tässä lahjakkaaseen suunnittelijaamme, jonka taattua 
työnjälkeä löytyy myös syksyn 2021 uutuuksien joukosta! 
  
Only way is design 
  
Aino Michelsenille luova ala oli jo pienestä asti selvä valinta. Hän harrasti lapsena musiikkia ja 
kuvataidetta, kävi askartelukerhoissa ja valokuvasi. Rakkaus designiin syttyi kuitenkin vasta vaihto-
oppilasvuonna muotoilun pääkaupungissa Milanossa. 
  
"Kävin Milanon Design weekillä ja tajusin, että tällainenkin ammatti on kuin kalustemuotoilu. En 
ollut ajatellut, että muotoilusta voisi tulla minulle työ. Siellä ajatus kirkastui, että sitä haluaisin 
opiskella. Kun pääsin kouluun, muotoilun maailma imaisi pikkuhiljaa mukaansa.” Aino taustoittaa. 
  
Aino valmistui kalustemuotoilun linjalta Lahden Muotoiluinstituutista 2013 ja maisteriksi Tanskan 
Kuninkaallisesta Taideakatemiasta Kööpenhaminasta 2017. Jo opintojen aikana hän ehti hankkia 

https://www.interface.fi/suunnittelijat?hsLang=fi-fi
https://www.ainomichelsen.com/


Interface syksyn 2021 sisustusuutuudet – julkaisuvapaa 19.10.2021 10 
 

työkokemusta sekä koti- että ulkomailla. Valmistumisen jälkeen Aino suunnitteli Interfacelle Bug-
tuolin ja päätyi sitä kautta Interfacen inhouse-suunnittelijaksi. Nykyään hän tekee töitä freelancer-
pohjalta. 
  
Mikä suunnittelutyötäsi ohjaa? 

Tähän mennessä suurin osa suunnittelutöistäni on tehty valmistajan briiffin mukaan. Pidän 
suunnittelutöistä, joihin tulee selvä tarve ja ohje ulkopuolelta. Se haastaa minut suunnittelijana 
rikkomaan rajojani. 
  

 
  
Mitkä ovat lempimateriaalejasi? 

Suhtaudun uteliaisuudella kaikkiin materiaaleihin, varsinaista suosikkia minulla ei ole. Olen 
kiinnostunut uusista materiaaleista, erityisesti mistä tahansa, millä korvataan muoveja. Seuraan 
ympäristökeskustelua mielenkiinnolla. Tulevaisuudessa suunnittelutyötäni voisikin ohjata yhä 
enemmän se, millaisia uusia materiaaleja ja kierrätysmateriaaleja on tarjolla. 
  
Miten luonnehtisit itseäsi suunnittelijana? 

Tärkeä osa suunnitteluprosessiani on yhteistyö valmistajan kanssa tuotekehitysprosessin aikana. 
Pidän siitä, että yrityksen kanssa pääsee keskustelemaan esimerkiksi tuotteen valmistustavoista. 

https://www.interface.fi/mallisto/lepotuolit/bug?hsLang=fi-fi
https://www.interface.fi/mallisto/lepotuolit/bug?hsLang=fi-fi
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Valmistajalta saatu palaute ja ehdotukset ovat korvaamattomia, siinä oppii ja kehittyy. Olen avoin 
ottamaan vastaan kehitysideoita ja muokkaamaan suunnitelmia yhä toimivimmiksi. Samoin itse 
tulen tuotekehityspalavereihin kysymysten kanssa. 

Suurin osa suunnitteluprosessistani vaatii kuitenkin aikamoista erakoitumista ja omaa hallittua 
kaaosta. Kaiken tämän välille on hyvä löytää tasapaino. Tosin viimeisen vuoden aikana yksin 
tekeminen on korostunut ja huomaan, että sitä on nyt saatu riittämiin. 
  
Mitä muita projekteja sinulla on meneillään? 

Ideoita on kuplimassa useitakin. Syksyllä lanseerataan suunnittelemiani huonekaluja Timberwisen 
Twice-mallistoon. Lisäksi työn alla on muutama oma projekti tutun puusepän kanssa. 
 
  
"Minulle tärkeä osa 
suunnitteluprosessia 
on pystyä luomaan 
luottamus ja keskusteluyhteys 
valmistajan kanssa" 

 

Millä perusteella valitset yhteistyökumppanisi? 

Tähän mennessä olen tehnyt yhteistyötä lähinnä kotimaisten yritysten kanssa, muutamastakin 
syystä. Suunnitteluani ohjaa vahva arvopohja. Nyt on aika, jossa tapahtuu paljon ja mietitään, miten 
huonekalujakin voi tehdä paremmin ja kestävämmin. Minulle on tärkeää, että suunnittelussa ja 
valmistuksessa otetaan huomioon tuotteen kestävyys ja se, miten se valmistetaan. Onnekseni olen 
päässyt tekemään töitä yritysten kanssa, joita ei pelota miettiä asioita uusiksi. 
  
Kotimaisessa tuotannossa on etuna lisäksi se, että tuotanto on lähellä, paikalle pääsee katsomaan. 
Näin myös tuotekehityksen eri vaiheissa on helpompi olla mukana. Minulle tärkeä osa 
suunnitteluprosessia on pystyä luomaan luottamus ja keskusteluyhteys, jossa kaikki osapuolet 
ymmärtävät toisiaan. Piirustukset ja materiaalit ovat tietysti tärkeitä, mutta on tärkeää varmistaa 
myös verbaalisesti, että kaikki ovat samalla sivulla. 
  
Mitä suunnittelet mieluiten? 

Tuoleja olen tehnyt vahingossa aika monta. Niitä on mukava suunnitella, innostun joka kerta. 
Lähtökohtaisesti kaikki kiinnostaa! 
  
Mitkä ovat työsi huippuhetkiä? 

On huikeaa nähdä suunnitelmien konkretisoituminen ja tuote ensimmäistä kertaa oikeassa 
koossaan. Siinä hetkessä omat ideat heräävät henkiin ja tajuaa, että siinähän se nyt on. Se on asia, 
josta ilahdun aina tosi paljon. On ihanaa, kun tuote valmistuu ja pystyn olemaan tyytyväinen 
toteutukseen. 

http://www.timberwise.fi/
http://www.timberwise.fi/
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Mikä on suunnittelutöistäsi sinulle mieluisin? 

Interfacelle suunnittelema matala Bug-tuoli on suosikkini. Siinä kaikki meni nappiin ja 
suunnitteluprosessi oli nopea ja suoraviivainen. 
 
Miten työskentelet? 

Suunnittelutyön aluksi haen tiettyä tyyliä ja tunnelmaa. Teen myös paljon taustatyötä: mikä on 
yrityksen tyyli ja mitä he hakevat. Kartoitan vastaavien tuotteiden markkinoita, tarjontaa ja genreä: 
mitä on tehty, missä onnistuttu, mikä toimii ja mikä ei. Yritän aina löytää oman inspiraation tai 
tulokulman. 
  
Ensimmäiset ajatukset tuotteeseen liittyen voivat olla tyyliä, värejä, muotoja. Siitä sitten lähden 
kaventamaan ja selkeyttämään kohti lopputuotetta. Prosessi vaihtelee hyvinkin paljon tuotteesta 
riippuen. Luonnostelen, teen pienoismalleja ja 3D-mallinnan. Vaihtelen ja menen myös edestakaisin 
eri toteutustapojen välillä: 3D-mallinnus voi olla osa luonnostelutyötä, samoin kuin piirrokset ja 
pienoismallit. Lopuksi teen sitten sähköiset työpiirustukset ja mallinnukset. 
  
Mistä saat inspiraatiota? 

Inspiroidun taiteesta kaikissa muodoissaan, etsin tunnelmia. Kuvataide, arkkitehtuuri, 
elokuvat, teatteri ja ooppera sekä lavasteet innoittavat. Olen kotona välillä aikamoinen häirikkö: jos 
elokuvassa on jokin upea lavaste, niin katselu pitää stopata. Toisaalta inspiroivaa on myös nähdä 
jonkun toisen tekemä onnistunut työ. Sitten sitä miettii, että miten tuollaisen voisi itse toteuttaa. 
  
Mitä suunnittelisit, jos saisit aivan vapaat kädet ja budjetin? 

Mietin paljon tuotteiden hiilijalanjälkeä, ja sen laskeminen osana suunnitteluprosessiani on asia, 
jonka haluaisin oppia. Jos saisin suunnitella ihan mitä tahansa, suunnittelisin varmaan 
hiilinegatiivisia huonekaluja. Onko se edes mahdollista? Tai huonekaluja, joiden kaikki materiaalit 
olisivat kierrätettyjä ja täysin kierrätettävissä. 

 
 

Juho Pasila - suunnittelija ja tekijä 
 

Juho Pasila on kalustemuotoilija, jonka käsissä syntyivät Interfacen syksyn 2021 uutuustuoli- ja rahi 
Paarre. Tämän suunnittelijan töitä yhdistää kaunis muoto, käsillä tekemisen ilo, laadukas 
suunnittelu ja korkealaatuinen toteutus. Hän pyrkii suunnittelemaan tuotteita, jotka ovat 
mahdollisimman ekologisia ja jotka on tehty laadukkaita menetelmiä ja materiaaleja käyttäen. 
Hänen tavoitteensa on tuoda kauneutta ja iloa niin koteihin kuin julkisiin tiloihinkin. 

 

https://www.interface.fi/blogi/bug-tuoli-ripaus-retroa-ja-aimo-annos-klassikkoa?hsLang=fi-fi
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Uravalintaan mallia kotoa 

”Jälkikäteen katsottuna mietin, että mikäpä muukaan minusta olisi tullut kuin suunnittelija. Isäni oli 
suunnittelija ja äitini vei minua pienestä saakka näyttelyihin ja taiteen pariin,” Juho kertoo. 
  
Juho on opiskellut Lahden Muotoiluinstituutissa ja valmistunut sieltä muotoilijaksi. Lisäksi 
suunnittelun parissa on kulunut lähes kaksikymmentä vuotta pajaympäristössä ja 
rakennesuunnittelun parissa. Juhon oma suunnittelutoimisto Pasila Design on perustettu vuonna 
2012. 
  
Juho taustoittaa: ”Käytännön tekemisen tuntemus ohjaa paljon kokeilevaa tekemistäni ja 
rakenneratkaisujani myös kalustemuotoilussa.” 

 
  

Maalaisjärkinen suunnittelija 

Suunnittelijana Juho on pitkäjänteinen, sinnikäs ja tulostavoitteinen. ”Kun minulla on projekti 
meneillään, se on mielessäni lakkaamatta, kunnes olen löytänyt tarvittavat ratkaisut.” Sain Juhon 
myös paljastamaan salaisen aseensa: ”Kysyn usein 5- ja 11-vuotiaiden lasteni mielipidettä 
suunnittelustani. He kertovat mietteensä suoraan ja kiertelemättä ja heillä on usein asioihin selkeä 
näkökanta,” Juho virnistää. 
  
Useimmiten tuotteiden suunnittelu lähtee liikkeelle tuoteideasta. Ideaa Juho sitten tarjoaa 
yritykselle, jonka valikoimaan hän ajattelee tuotteen sopivan. ”Otan mielelläni vastaan myös 
toimeksiantoja, sillä ne haastavat aina epämukavuusalueelle ja miettimään asioita uudella tavalla,” 
hän vinkkaa. 
  
Juho on suunnittelukohteiden valinnassa hyvin avarakatseinen, sillä hänelle suunniteltavan 
lopputuotteen tyypillä ei oikeastaan edes ole väliä, kaikki toimialat ja tuotteet kiinnostavat. Hänen 
suunnittelukokemuksensa onkin hyvin monipuolinen ja tällä hetkellä työn alla on ainakin valaisimia, 
naulakko ja keittiö. ”Ja perheellemme mökki, jonka olen itse suunnitellut, toteuttanut ja 
käytännössä myös rakentanut tänä kesänä.” 
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Itse tehty ja suunniteltu mökki kertoo omistajastaan 

Hetkinen, siis kokonainen talo? 
  
”Kyllä! Talon tai mökin suunnitteleminen kuului pitkään haaveisiini. Tänä kesänä se on toteutunut, 
sillä olen suunnittelun lisäksi tehnyt itse talon kaikki osat valmiiksi verstaalla ja kasannut niistä 
mökin. Mökkimme tuleekin olemaan prototyyppi, joka jää omaan käyttöömme, mutta jonka 
kaupallistamista myös tulemme pohtimaan. Mökin valmistuttua edessä on vielä saunan 
rakentaminen.” 
  
Tuotekehitysprojektin aikana Juho työskentelee niin tietokoneella kuin pajallakin, testaten, kokeillen 
ja tuotekehittäen suunnitelmaa eteenpäin. ”Välillä on paikallaan tarttua myös kynään ja paperiin tai 
vain mietiskellä asioita eteenpäin, mikäli suunnittelussa törmää pattitilanteeseen. Usein suunnittelu 
on pitkäjänteinen prosessi, välillä taas ratkon asioita hyvinkin tehokkaasti ja nopeasti,” hän kuvailee. 
 

 
  

Luovuus ajaa eteenpäin 

Suunnittelun huippukohtia Juholle ovat ehdottomasti hetket, kun pitkään prosessissa olleeseen 
haasteeseen löytyy selkeä ratkaisu, joka vastaa tarpeeseen. ”Ja tietenkin se, kun tuotteistani ja 
suunnittelustani pidetään. Se merkitsee paljon,” hän lisää. 
  
Juho kertoo, että hänelle ominta suunnittelutyössä on aina myös kustannustehokkaimman 
ratkaisun löytäminen. ”Vapaat kädet omassa suunnittelussani sisältävätkin aina tavoitteen parhaan 
mahdollisen tuloksen löytämiseksi, tehokkuus huomioiden. Tuhlata en oikein edes osaisi!” hän 
päättää. 
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Laura Seppänen – tilaa kauneudelle 
 

Designin ja sisustussuunnittelun monitoimiosaajan Laura Seppäsen suunnittelemissa tiloissa silmä 
saa levätä. Kokonaisuudet ovat tunnistettavasti hänen tekemiään: tiukasti vähintään ajan hengessä 
ja silti ohimenevistä trendeistä sopivasti erillään. Hänen tyylissään kulminoituukin design niin 
ajattomana kuin se voi olla. Tämä on myös syy, miksi me Interfacella vuosi toisensa jälkeen 
käännymme hänen puoleensa, kun suunnittelemme interiöörikuvauksia tai uutuuksien esittelyä. 

Lauran sisustusfilosofia on meistä niin mielenkiintoista, että haastattelimme häntä hänen 
inspiraation lähteistään ja siitä, mikä häntä ajaa eteenpäin. 

Minimalismi ja yllättävät elementit 

Lauran sisustamissa tiloissa on aina jotain yllättävää. Katsetta keräävä tuote, muoto tai kontrastiväri, 
joka erilaisuudellaan korostaa muita tilan elementtejä. Laura panostaa laatuun, mielenkiintoisiin 
muotoihin ja luonnonmateriaaleihin. Hän hän hakee huomiota tekstuureilla ja struktuureilla. Tälle 
pohjalle Laura luo tyylit myös Interfacen interiöörikuviin. 

”Pidän tiloista ja tuotteista, jotka ovat sekä kotoisia että pehmeitä ja saman aikaan moderneja ja 
ilmavia. Moni luonnehtii tyyliäni minimalistiseksi. Turhat asiat karsitaan ja kauneus tuodaan esiin. 
Sitä on minimalismi taiteessa ja muotoillussa: keskitytään kaikkein olennaisimpaan ja karsitaan 
kaikki turha pois,” kuvailee Laura tyyliään. ”Silloin jää tilaa kauneudelle." 
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Jaettu kasvutarina 

Laura on stailannut Interfacelle vuodesta 2017, jolloin yrityksen perinteikästä ilmettä ryhdyttiin 
hänen kanssaan yhteistyössä vähitellen kehittämään. 

”Interfacen toiminnalla on pitkät perinteet ja se näkyi myös kuvamaailmassa. Ilmettä ei lähdetty 
muuttamaan radikaalisti, vaan askel askeleelta ja vuosi vuodelta kuvastoa rakennettiin yhä 
ajankohtaisemmaksi, kuitenkaan perheyrityksen juuria unohtamatta,” Laura kertoo ja jatkaa: 
”Halusin, että Interfacen tuotteet näyttäytyvät tietynlaisten esineiden ja asioiden kanssa 
ympäristöissä, jossa niitä ei oltu siihen mennessä totuttu näkemään. Tahdoin esitellä Interfacen 
myös ihmisille, jotka eivät aiemmin olleet yrityksestä tietoisia, vieraannuttamatta olemassa olevia 
asiakkaita. Sisustussuunnittelijana laadin erilaisia tiloja ja tunnelmia tuotteiden ympärille. Käytän 
kerrontaa, joka herättelee ihmisiä näkemään asiat uudessa valossa.” 

Interfacea ja Lauraa yhdistää myös pienyrittäjyys. ”Olen pienyrittäjä itsekin ja se on myös meitä 
yhdistävä tekijä: ymmärrämme toisiamme.” 

Yhteisestä historiasta onkin kasvanut molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus. 
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Ei mitään turhaa 

Minimalistisuus näkyy kaikessa Lauran suunnittelussa, joissa mitään ei ole liikaa ja silti kaikki 
tarpeellinen on esillä. Hänen suunnitelmissaan materiaalit ja muodot pääsevät oikeuksiinsa. Lauran 
luomat värimaailmat ovat hyvin harmonisia ja rauhoittavia: puun syyt, ruskean sävyt, erilaiset 
vaaleat pinnat ja tekstiileissä yllättäviä tekstuureja pehmentämässä muuten selkeälinjaista 
kokonaisuutta. 

Lauralle tärkeää on myös tukea kotimaisia tuotteita ja tuotantoa aina, kun se on mahdollista. ”Tässä 
taas yksi syy yhteistyöhön Interfacen kanssa. Kun näen kotimaista laatutyötä, tahdon jakaa sen 
muiden kanssa.” 

 

Utelias visuaalisen viestinnän asiantuntija 

Mistä designin monitaituri sitten löytää tyyliinsä aina uutta kulmaa? 

”Työhöni kuuluu vahvasti opiskella jatkuvasti uusia materiaaleja, menetelmiä, valmistustapoja ja 
tekniikoita. Olla perillä huonekaluista, valaistuksesta, pientavaroista, tekstiileistä... Tämä on minulle 
työssäni yksi olennaisimpia asioita. Katselen asioita myös laajemmalla perspektiivillä. Seuraan 
muiden sisustusalan ammattilaisten tekemää työtä, taidetta, muotoilua sekä yritysten elämänkaaria 
ja niihin liittyvää kuvastoa. Mihin yritykset pyrkivät, minkälainen mielikuva minulle tulee, mikä viesti 
siellä takana on ja miten esitetty kuvamateriaali muuttaa käsitystä kyseisestä toimijasta. Katselen 
sisustuskuvia ja mietin, mitä stailisti on hakenut tuolla esineellä, miksi se on oleellinen, mitä sillä 
tahdotaan viestiä. Sillä sitähän stailaus on: visuaalista viestintää. Jos kuvaisin itseäni yhdellä sanalla, 
olisi se utelias.” 



Interface syksyn 2021 sisustusuutuudet – julkaisuvapaa 19.10.2021 18 
 

"Paras on vielä 
tulossa. Tämä on 
kestävyyslaji." 

Uteliaisuus uutta kohtaan selittyy myös Lauran journalismitaustalla. ”Kärryillä oleminen on jäänyt 
vahvasti päälle sieltä. Toimittajan tehtävänä on kiinnittää huomiota kiinnostaviin asioihin ennen 
laajempaa yleisöä. Lehdistötausta vaikuttaa myös siihen, että minulla on keinot ja kanavat selvittää 
asioita. Mutta ehkä tärkein syy jatkuvaan ajankohtaisen löytämiseen on, että olen todella 
tiedonhaluinen ihminen, en saa rauhaa ennen kuin asia selviää!” Laura kertoo intohimostaan 
sisustusalaan. 

 

Laatu pysyy muodissa 

Laura luo monikäyttöisiä tiloja, jotka näyttävät omistajiltaan. Kokonaisuudeltaan eheitä tiloja, joissa 
on pyrkimys ajattomuuteen. Pitkäikäisyyteen tähtäämme myös Interfacen interiöörikuvissa, joita 
otetaan pääosin vain kerran vuodessa. On ilo huomata, että esimerkiksi neljä vuotta sitten Lauran 
kanssa otetut kuvat ovat edelleen ajankohtaisia ja tuovat tuotteemme kauniisti esille. Lauralla on 
kyky asettaa sama huonekalu erilaiseen miljööseen siten, että huomaa, miten kaluste muuntuu 
hyvinkin erilaisiin ympäristöihin ja tyyleihin. 
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”Minulta kysytään usein, mikä on mielestäni paras suunnittelemani tila. Sitä ei vielä ole suunniteltu. 
Paras on vielä tulossa. Tämä on kestävyyslaji.” Laura päättää. 

Aika upeilta näyttävät kyllä nämä tämänhetkisetkin työt. Siksi pääset nauttimaan Laura Seppäsen 
kädenjäljestä myös Interfacen kanavilla taas syksyn mittaan, kun julkaisemme uusia interiöörikuvia 
ja tuotteita. 

 

Sohvat 

 

Muhkea ja jykevä Basso 

Basso on suuri, muhkea ja näyttävä sohva, jolla loikoilu on mukavaa ja leppoisaa. Mukana tulevien, 
runsaiden selkätyynyjen erilaisella asettelulla sohvan ilme muuttuu ja oleskelu monipuolistuu: sen 
kutsuva syleily saa uutta mukavuutta ja käytettävyyttä. 

 

Huomionherättäjä 

Basso sopii ilmaviin tiloihin, sen verran huomiota herättävät sen mitat ovat. Sohvaa saa 240 ja 280 
cm leveänä. Reilu 100 cm:n istumasyvyys takaa, että tähän sohvaan mahtuu lepäilemään mukavasti 
koko perhe (ja ehkä vielä ystävätkin). 

Klassisen Interface-sohvamallin yksityiskohtana on Basso-sohvan rungon ulkopuolen persoonallinen, 
kiinnostavan aaltomainen muotoilu, joka jatkuu koko sohvan ympäri käsinojien etupuolelta rungon 
takaosaan. 

Ilme vaihtuu selkätyynyjä siirtämällä 

Sohvatyynyjä järjestelemällä sohvan ilme muuttuu entistäkin modernimmaksi. Käytä mukana tulevia 
kahta tai kolmea tyynyä joko sohvan selkänojina, käsinojilla tai yhdistelmänä molemmissa. Basso on 
ilman tyynyjäkin yksinkertaisuudessaan näyttävä sohva, jossa silmä lepää. 
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Moderni klassikko 

Minimalistinen Basso on suuri, muhkea ja näyttävä sohva, jolla on erittäin mukava loikoilla. Sen 
aaltomaisesti osissa pehmustettu muoto on ajattoman tyylikäs. Sohvan runko on suhteellisen 
matala, virtaviivaisen tyylikäs ja ajaton. 

Ilman tyynyjä Basso sopii myös julkisiin tiloihin. 

 

Pelkistettyä muotoilua vuosikymmenten kokemuksella 

Basso-sohvan pelkistetyn ja ajattoman ilmeen on luonut Interfacen pitkäaikaisin suunnittelija,  
Kaj Franck -muotoilupalkittu Hannele Bonsdorff. Sisustusarkkitehti Bonsdorff on työssään 
tinkimätön ja vaatii tuotteeltaan yksityiskohtiaan myöten viimeistellyn lopputuloksen. Bonsdorffin 
Interfacelle suunnittelema mallisto koostuu niin sohvista, tuoleista kuin sohvapöydistä. 
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Monesta Bondorffin tuotteesta on vuosien varrella syntynyt klassikko. Joko tässä olisikin Interfacen 
seuraava ikoninen sohva, jota myydään vuosikymmenestä toiseen? 

 

 

Olohuoneen lempeä keskipiste Bebé-sohva 
 

Tällä sohvalla on ollut tuotekehitysprosessin aikana monta lempinimeä. Niistä viimeisin on Bebé, 
joka kertoo lempeästä ja viattoman valloittavasta sohvasta. Bebé-sohvassa yhdistyy kauniisti 
kulmikkaampi runko ja pehmeä, peittomainen pehmuste. Rungon viisteet ja käsinojan päälle jatkuva 
siipimäinen pehmuste luovat sohvalle mieleenpainuvan ja tunnistettavan ulkonäön. 

Ihan erilainen sohva – rakenna sopivin kokonaisuus 

”Halusin tähän sohvaan ilmavuutta ja keveyttä. Se on sympaattinen ja pehmeä ja sopii 
mittasuhteiltaan monen kokoiseen asuntoon,” kertaa sohvan Interfacen 2021 uutuuksiin 
suunnitellut Aino Michelsen. 

Sohvan kantava idea on suoralinjainen runko, jossa on selvät viisteet istuinosan ja käsinojan välillä. 
Kokonaisuuden viimeistelee rennot tyynyt, jotka lepäävät käsinojien päällä, kuin 
pilvet. "Rakenteellisesti haastavin toteutettava oli rakenteen viiste. Kulmat piti saada sekä silmää 
miellyttäviksi että käyttöä ja tuotantoa ajatellen toimiviksi", Aino mainitsee. 

Suorana sohvaa saa kahdessa eri leveydessä: 226 ja 246-senttimetrisenä. Sohvaan on saatavilla 
myös 130 cm leveä ja syvä divaanipala, jolla sohvan muotoa saa varioitua vieläkin paremmin 
rentoiluun sopivaksi. 
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Olohuoneen lempeä keskipiste 

Sekä sohvan mittasuhteet että istumatuntuma on suunniteltu ergonomia edellä. Runko on 
tuntumaltaan napakka ja istuintuntumaa tasapainottaa juuri sopivaksi istuintyynyjen pehmeys. 
Tyynyissä on pinnassa untuvarouhe, joka tekee istumakokemuksesta pilvenhattaramaisen, silti 
hallitun. 

”Tämä sohva on helposti lähestyttävä ja muotoilussa on haettu nimenomaan erinomaista 
istuttavuutta ja rentoa fiilistä. Perussyvyisenä sohva on löhösohvan ja kapeamman julkitilasohvan 
väliltä. Syvemmillä divaanipaloilla siitä saa muokattua vieläkin pesämäisemmän,” kuvailee Aino. 

Ja hän tosiaan tuntee sohvan perinpohjaisesti: prototyyppi on ollut käytössä Ainon kodissa jo reilut 
puoli vuotta. ”Edelleen olen erittäin tyytyväinen,” hän nauraa. 

Tämän sohvan nurkkaan on ihana kääriytyä pimenevissä illoissa teekupposen ja peiton kanssa. 

 

Kokenut nuori suunnittelija nauttii toimivasta yhteistyöstä 

Aino on suunnitellut Interfacelle nyt jo viisi tuotetta. 



Interface syksyn 2021 sisustusuutuudet – julkaisuvapaa 19.10.2021 23 
 

”Yhteistyö on sujunut hyvin ja tuotteet valmistuvat. Saan Interfacelta asiantuntevaa tukea 
suunnitteluprosessin ja protoilun aikana esimerkiksi esille nousseisiin rakenteellisiin ja 
materiaalikysymyksiin,” kuvailee Aino yhteistyötä. 

 

"Erityismaininta menee mallipajan Ristolle, jonka kanssa meillä on hyvä työskentely-yhteys. Hän 
ymmärtää luonnoksiani ja asioiden työstäminen hänen kanssaan on vaivatonta. Usean tuotteen 
kohdalla ensimmäiset ideoinnit on tehty Niina Sinkkosen kanssa ja aina tunnumme saavan 
toistemme ajatuksista nopeasti kiinni. Yhteistyö on jouhevaa ja mutkatonta ja tuntuu vielä 
helpottuvan koko ajan tässä vuosien saatossa." Aino kiittää. 

Niin, mitä voimme sitten odottaa Ainolta seuraavaksi? ”Olisi mielenkiintoista suunnitella Interfacelle 
jotain pienempää. Katsotaan,” toteaa Aino hymyillen. 
  
 

 

Modulaarinen Lollipop – kaunis vuodesohvasarja ja 
monikäyttöiset Box-pöydät 
 

Sisustusalan monitaituri Laura Seppänen suunnitteli Interfacen mallistoon modulaarisen Lollipop-
sohvasarjan, johon kuuluu nojatuoli, daybed, vuodesohva ja rahi. Jokaisen sarjan osan saa avattua 
kaksi kertaa kokoaan suuremmaksi oleilun ja/tai nukkumisen alustaksi. Sarjaa täydentävät Lollipopin 
selkänojien tapaan tammiviilutetut Box-pöydät. 

Arkipäivän skaalautuvuutta 

”Koko kalustesarjan idea on se, että huonekaluja on helppo liikutella, ja muokata siten tilaa juuri sen 
hetken käyttötarpeeseen sopivaksi,” Laura taustoittaa. 
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Lollipop-sohvasarja rakentuu moduuleista, joista saa yhdisteltyä erilaisia kokonaisuuksia 
yksittäisestä tuolista kulmasohvaksi, divaaniksi tai suoraksi sohvaksi. Jos asunnon koko muuttuu, voi 
osan moduuleista erottaa erillisiksi nojatuoleiksi tai hankkia uusia osia entisten jatkoksi. Lisäksi 
sarjaan kuuluu hieman kapeampi daybed. 

Sohvasarjaa täydentävät tammiviilulla viimeistellyt, erikokoiset Box-pöydät, joita voi käyttää joko 
yksittäisenä sohva- tai sivupöytänä tai koota useammasta suuremman pöytäsarjan. Pöydän 
tammiviilu toistuu kauniisti myös sarjan sohvan ja lepotuolin rakenteissa. 

”Mielestäni viilu on maailman kaunein asia ja puu luonnonmateriaaleista minulle rakkain,” 
perustelee Laura materiaalivalintaa.  

 

Tarpeeseen suunniteltu 

Laura on sisustussuunnittelijana hyvin kartalla siitä, mitä Suomessa on tarjolla ja toisaalta mitä 
markkinoilta puuttuu. ”Siksi tahdoin kehittää malliston, joka sopii sekä pieniin neliöihin että 
suurempiin koteihin. Sarjan, joka mukautuu käyttäjänsä elämäntilanteisiin ja tarpeisiin.” 

Työssään Laura on huomannut, että asumiskulttuurimme muuttuu. Ihmisillä ei ole enää jättimäisiä 
asuntoja, vaan neliöt pienenevät ja asunnot muuttuvat kompaktimmaksi. ”Tämä vaatii myös 
huonekaluilta skaalautuvuutta ja monikäyttöisyyttä,” hän toteaa. 

Lollipop-sarja skaalautuukin kauniisti myös suurempaan tilaan. Laura suunnitteli kalusteet siten, että 
moduuleja voi asettaa vaikka selät vastakkain keskelle huonetta. Tai niin, että keskellä tilaa voi 
sijoittaa istuinryhmän, joka näyttää kauniilta myös selkänojien puolelta. 

Kalustesarjan ulkonäössä näkyy Lauran rakkaus minimalismiin: hänen suunnittelemissaan 
huonekaluissa ei ole mitään liikaa eikä mitään liian vähän. Sarjan kauneus piileekin juuri tässä 
yksinkertaisuudessa ja ajattomuudessa. "Kauneimmat yksityiskohdat nousevat esille, kun tuotetta 
malttaa katsoa ja pysähtyä sen äärelle," Laura sanoo. 
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Kaunis vuodesohva – tilaa ystäville 

Lollipop-kalusteet saa avattua kaksi kertaa kokoaan suuremmaksi yksinkertaisesti vain kääntämällä 
sohvan istuintyynyn auki. Kaikki sohvasarjan istuimet sekä rahi aukeavat samalla tavalla mukavaksi 
löhöily- ja nukkumisalustaksi. Täydellinen kaluste pieneen (tai isoon) kotiin tai vaikka mökille 
varavuoteeksi! 

”Olen nähnyt markkinoilla ehkä yhden tosi tyylikkään vuodesohvan. Huonekalujen helojen, nuppien 
ja kiinnitysmekanismien piilotus oli minulle keskeinen osa Lollipopin suunnittelua. Oli tärkeää, että 
tuoli on kaunis kauttaaltaan; jokaisesta suunnasta viimeistellyn näköinen. Vuodekalusteet ovat 
mekanismeiltaan yleensä raskaita ja vaikeakäyttöisiä. Olen niin onnellinen, että näistä kalusteista 
saatiin yksinkertaisia, helppokäyttöisiä, pehmeitä ja mekanismittomia,” Laura kertoo. 

”Toivon, että Lollipop löytää paikkansa kauniina ja käytännöllisenä esineenä ihmisten arjessa. Kun 
ystäviä tulee kylään, sohva levitään ja siinä voi köllötellä tai makoilla. Jos saisin valita, miten näkisin 
tuotetta käytettävän, niin se on juuri tuo,” Laura tiivistää. 

 

Molemminpuolisesta arvostuksesta syntyi toimiva huonekalu 

Laura ja Interface ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia: hän on stailannut Interfacen 
interiöörikuvaukset vuodesta 2017. ”Olen hirmu otettu siitä, että Interface pyysi minua myös 
huonekalusarjan suunnittelijaksi. Interface on ollut rakas asiakas jo useamman vuoden ajan, meillä 
on pitkä historia. Tämä tuntui juuri oikealta paikalta tehdä ensimmäinen mallisto.” 

Interface on pieni perheyritys ja Laura ollut yksinyrittäjä uransa alusta lähtien: pienyrittäjät 
ymmärtävät toisiaan. 

”Interface on minulle tietynlainen turvasatama. Luotan toimitusjohtaja Tuukan osaamiseen ja 
mallistovastaava Niinan näkemyksiin. Molempien kanssa on kiva tehdä töitä! Olen onnekas, että 
saan tehdä hommia juuri heidän kanssaan. On sellainen olo, että arvostetaan. Lisäksi tiesin 
kokemuksesta, että yhteistyö tulee olemaan mukavaa. Tässä porukassa huumori kukkii ja homma 
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toimii!” kiteyttää Laura ja lisää: ”Suunnittelijahan voi suunnitella mitä vaan ja onnistua täydellisesti, 
mutta varsinkin sisustussuunnittelijan työssä ainakin 50 % tulee toteuttajalta. Se on aina kahden 
kauppa.” 

 

Laadukkaat materiaalit ja ajaton lopputulos 

Lauralle erityisen tärkeää oli myös interfacelaisten vuosikymmenien kokemus materiaaleista ja 
huonekalujen tekemisestä - sekä kaupallinen osaaminen. ”Fakta on se, että kalusteiden täytyy myös 
myydä. Muotoilua on olemassa ilman että kukaan sitä käyttää, kuluttaa tai ostaa, mutta pyrin 
siihen, että en suunnittelisi maailmaan yhtään turhaa tuotetta. Havaitsin tarpeen markkinoilla ja 
pyrin täyttämään sitä muotoilullani,” hän perustelee. 

”Oli mahtava kokemus pallotella Niinan, Tuukan ja tuotannon porukan kanssa ideoita. Tällainen 
yhdessä tekeminen on minulle harvinaista ja erityisen palkitsevaa. Käydä debattia, keskustella, 
pyöritellä ideoita. Ja nähdä, kun muut ihmiset tuovat lisää omiin suunnitelmiin. Arvostan tätä 
kokemusta suuresti, sillä olen periaatteessa tehnyt kaiken yksin tähän asti. Hienoihin juttuihin 
pystyy yksin, mutta väittäisin, että parhaat kelat tulevat silloin, kun on useampi ihminen 
ideoimassa.” 

Entä aikooko Laura ottaa Lollipopin myös omaan kotiinsa? ”Ehdottomasti! Minulla on jo Interfacen 
Coco-sohva. Pidän siitä suuresti enkä malta siitä luopua. Otan varmaan oman nojatuolin siihen 
lisäksi, sillä tarvitsen lisää istumatilaa vieraille.” 
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Luoto-kalusteet: monikäyttöistä ja käytännöllistä 
suunnittelua 
 

Hinni Korpela suunnitteli Interfacen syksyn 2021 uutuusmallistoon Luoto-sohvan ja nojatuolin, jotka 
soveltuvat sekä kotiin että julkitiloihin. Istuimien erikoisuutena on niiden jalkarakenne, joka antaa 
sekä sohvalle että nojatuoleille niiden raamikkaan ilmeen. Huonekalusarjaan kuuluu myös osittain 
sohvan päälle vedettävä pyöreä metallipöytä kahdessa eri koossa. 
  

Kotiin tai julkitilaan 

Ryhdikkyytensä ansiosta Luoto-sohvakalusteet istuvat myös virallisempaan ympäristöön. Sohva on 
180 cm leveä ja kolmen istuttava. Sohvan tunnuspiirre on sen metallinen jalkarakenne, joka jatkuu 
osittain sohvan pehmeiden osien päälle korostaen sohvan pyöreyttä ja pehmeyttä. 
  
Sympaattinen Luoto-sohva on mittasuhteiltaan siro. Hieman normaalia korkeamman 
istumakorkeuden ansiosta siihen on erityisen helppo istahtaa. ”Itse pidän istumatuntumaltaan 
hieman jämäkämmistä sohvista,” kertoo Hinni. ”Sohva on ryhdikäs ja sopii monenlaisiin 
ympäristöihin. Sen muotoilussa yhdistyvät yksinkertaiset, pehmeät pinnat ja niitä särmittävät 
yksityiskohdat.” 

 
  

Ergonomia sanelee mittasuhteet 

Suunnitellessaan istuinkalusteita Hinni mietti paljon ilmavuutta ja keveyttä: massakas ja muhkea 
istuinosa on nostettu selkeästi lattian tasosta. ”Tämä lisää myös käytännöllisyyttä: sohvan alta 
pääsee imuroimaan helposti. Ehkä tylsä käytännön asia, mutta lisää toimivuutta,” Hinni naurahtaa. 
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Käytännöllisyys kuvaakin hyvin Hinnin suunnittelua. Hänen suunnittelemansa tuotteet ovat kauniita, 
mutta myös järkeviä. Yksityiskohdat herättävät ajattomat huonekalut eloon ja tuovat niihin 
uudenlaista mielenkiintoa. 
  
Suunnittelija on myös tarkka laadusta. Pyöreämuotoinen 
sohva vaatii verhoilumateriaaleiltaan tiettyjä ominaisuuksia, 
jotta kankaaseen ei tule ryppyjä tai painaumia. 
  
”Vaatii valmistajalta paljon näkymätöntä osaamista ja 
ammattitaitoa toteuttaa tämän kaltainen muhkea verhoilu. 
Suunnittelijana minulle on aika sama, minkä värinen kangas 
tuotteessa lopulta on. Sen sijaan verhoilun tekstuurit ja pinta 
ovat minulle tärkeitä – ja tietysti se, että kangasvalinta 
itsessään edesauttaa tuotteen kestävyyttä ja pysyy hyvänä 
vuodesta toiseen.” Hinni kertoo. 

 
  

Metalliset pikkupöydät käyvät moneen 

Luoto-sarjaan kuuluvat metalliset pikkupöydät ovat paitsi söpöt, myös monikäyttöiset ja 
muotoilultaan nerokkaat. Pöytä on suunniteltu siten, että sen kansiosan saa liikuteltua lähes 
kokonaan sohvan päälle. Luoto-pöytä on mitoitettu niin, että se sopii hyvin esimerkiksi sohvan 
keskivaiheille, jos sohvan molemmin sivuin istutaan. Näin sohvalla istuskellessa pikkupöydällä 
olevaan kahvikuppiin tai kirjaan yltää kurottelematta. 
  
Pöytiä saa kahdessa eri korkeudessa, joten ne sopivat käytettäväksi yhdessä tai erikseen sekä 
erikorkuisten sohvien kanssa. Toki ne sopivat yksin tai ryhmänä myös perinteisempään sivu- ja 
sohvapöytäkäyttöön tai vaikkapa yöpöydiksi. 
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Yhteistyö jatkuu 

Hinnin ja Interfacen yhteistyö on toiminut erinomaisesti. ”Olemme käyneet hyvää vuoropuhelua, 
meillä synkkaa tosi hyvin. Kun puhutaan jostain, ollaan heti tismalleen samalla sivulla ja tuotekehitys 
on ollut helppoa.” Tämä keskusteluyhteys on muutenkin noussut arvoonsa korona-
aikaan. ”Suunnitelmat ottavat harppauksia eteenpäin, kun niistä juttelee valmistajan kanssa. 
Suunnittelun parasta antia on tuoteaihion kehittyminen tuotannon kanssa käytyjen keskustelujen 
perusteella.” 
  
Hinni painottaa, että tekniset ratkaisut vaikuttavat aina myös ulkonäköön. ”Näistä keskustelusta 
oppii itse paljon, tulee oivalluksen hetkiä ja työ etenee.” 
  
Syksyllä 2021 ilmestyvistä uutuuksista Hinni aikoo mahduttaa kotiinsa useamman 
kalusteen. ”Ainakin sohvan ja pöydät aion ottaa omaankin kotiin.” Hinni päättää. 

 
  
Hinniä nähdään Interfacen tehtailla jatkossakin, sillä Luoto-sarjaan suunnitellaan jo uusia tuotteita. 
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Lepotuolit 

 

Tuoli kuin leivos: Cupcake, design Aino Michelsen 
 

Rajapinta julkisten tilojen ja kotien välillä on hämärtynyt ja aika vaatii uudenlaisia 
huonekaluja. Interfacen syksyn 2021 uutuus Cupcake on siro nojatuoli, joka on suunniteltu 
sopimaan sekä julkisiin tiloihin että koteihin. Tuoli on kauttaaltaan verhoiltu ja muodoiltaan yhtä 
aika herkkä ja hieman muhkea.   
  
 

Sopivassa suhteessa muhkeutta ja siroutta 

Cupcake on pienikokoinen lepotuoli, jonka istuinmukavuudesta ei ole tingitty. Sopivasti upottava 
istuintyyny ja selkätyyny tekevät siitä pehmeän, silti ryhdikkään istua. Tuolissa on pyörivä jalusta, 
joten se sopii monenlaiseen käyttötarkoitukseen auloista ja kokoustiloista pienenkin tilan 
kotikäyttöön. 
  
”Tuoli on suunniteltu ryhdikkäämpään istumiseen.  Sen verhoiluun sopivat vähän villimmätkin 
kankaat, sillä tuoli on leikkisä ja mitoiltaan kompakti,” kuvailee tuolin suunnitellut muotoilija Aino 
Michelsen. 
  

 
  

Vaativat muodot 

  
Aino on aiemmin suunnitellut Interfacelle Bug-tuolin. Sen suunnittelu- ja tuotekehitysprosessi oli 
hyvin suoraviivainen ja tuote pystyttiin toteuttamaan lähes ensimmäisten pienoismallien kaltaisena. 
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Cupcaken kanssa tuotekehitysprosessi on vaatinut enemmän iteraatiota. Sen napakka, lattiaan 
saakka ulottuva verhoilu vaatii tuolin kolmiulotteiselta rungolta paljon. 

Cupcaken kanssa tuotekehitysprosessi on edellyttänyt useampia iteraatioita. Tuolin napakka, 
lattiaan saakka ulottuva verhoilu vaatii tuolin rungolta paljon. 
  
"Pohjalla oleva orgaaninen rungon muoto määrittää tuolin piirteet, jotka sitten toistuvat verhoilussa 
tarkalleen. Hain muotoa pitkään luonnostelemalla. Tahdoin, että tuolista tulisi mukava ja 
sopusuhtainen. Ensimmäisen prototyypin jälkeen piirsin rungon vielä uudestaan, kun alkuperäinen 
suunnitelma ei toiminutkaan ihan sellaisenaan tuotannossa. Lopullisessa versiossa mittasuhteet 
toimivat ja toteutus onnistuu." kertoo Aino. 

”Tämän tuolin 
ei ole tarkoituskaan 
olla vakava.” 
  

Tärkeitä yksityiskohtia 

Tuoli on suunniteltu julkisia ja pienempiä yksityisiä tilojen ajatellen. ”Pyörivät tuolit ovat mielestäni 
lähtökohtaisesti hauskoja, ja tämä tuolin ei ole tarkoituskaan olla liian vakava. Cupcake-tuoli 
todistaa, että istuin voi olla hauska, kivan näköinen ja silti mukava,” Aino kertoo. 
  
”Cupcake-tuolissa tärkeintä oli tasapainottaa lattiaan asti ulottuvaa massaa tuolin muotoilun 
keveydellä. Mittasuhteet oli saatava juuri kohdilleen. Mietin paljon myös ergonomiaa: sopivan 
jämäkät istuintyynyt tekevät istuintuntumasta levollisen. Erityisen tyytyväinen olen tuolin 
kauniiseen viimeistelyyn. Muoto vaatii paljon verhoilulta ja siinä on onnistuttu upeasti.” 
   
 

 

Lennokas Leia – rentoa mukavuutta istumiseen 
 
Leia on pyörivä lepotuoli, joka sopii television katseluun, kirjanlukupaikaksi ja torkkumiseen. Siinä on 
mukavaa retrofiilistä, joka on päivitetty osuvasti nykypäivään. 
  
Leia-tuolin runko on jämäkkä ja sille kontrastia luo peittomainen pehmuste, joka pysyy paikoillaan 
nerokkaan muotoilunsa ansiosta. Pehmuste on irrotettava ja siten helposti pesetettävissä. Keveä 
laippajalka tuo tuolin muotoon ilmavuutta. 
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Uuden ajan lepotuoli 

”Tahdoin pehmustaa tuolin jollain muulla kuin perinteisillä istuintyynyillä. Suunnitelman lähtökohta 
oli tarkasti muotoillun rungon ja vapaammin muotoutuvan pehmusteen yhdistelmässä,” kertoo 
suunnittelija Aino Michelsen. Tämä yhdistelmä on vaatinut paljon kokeilua ja ajatusleikkiä.  
  
Idea tuoliin syntyi Ainolla 1950- ja 60-luvun nojatuoleista, joissa on leikitelty samalla pehmeän 
päällysteen ja jämäkän rungon yhdistelmällä. Aino lähti suunnittelutyössään liikkeelle rungon 
muodosta pienoismalleja rakentamalla.  
  
Valmiin tuolin runko on hauskan kulmikas: keskellä selkänojaa on kulmaa ja istuimen ja käsinojan 
välissä hienovaraiset viisteet. Viisteet tekevät istuinosasta kotoisan kuppimaisen. Kulmikasta 
muotoa pehmentää kauniisti tuolille asettuva, peittomainen päällyste. 
  

”Suunnitelman lähtökohta 
oli tarkasti muotoillun rungon ja 
vapaammin muotoutuvan 
pehmusteen yhdistelmässä.” 

 

Pitkä tuotekehitysprosessi, uniikki lopputulos 

  
”Tuolia suunnitellessani pelailin aluksi yhteen kytketyillä pinnoilla. Alkuajan suunnitelmat ovat 
jalostuneet pitkälle, jotta niistä saatiin toimiva tuote. 
Aika pian siirryimme Interfacen malliverhoomon, jossa 
rakensimme runkoa ja mallailimme, mitä dimensioita 
ja paksuutta rungolta vaaditaan, jos pehmuste on 
ohuempi. Päällystettä jumpattiin pitkään: onko siinä 
kiinnitystä vai ei, mikä sen paksuus on ja mitkä 
verhoilumateriaalit toimivat parhaiten niin, että 
rungon muoto toistuu mahdollisimman kauniisti. 
Suunnitelmat muuttuivat matkan varrella aika paljon, 
vaikka pääidea pysyi samana. Tuoli on myös 
suunniteltu niin, että saamme tuotettua sen täysin 
olemassa olevaa Interfacen alihankkijaverkostoa käyttäen,” suunnittelija kertoo. 
  

Upeat detalijt 

  
Onkin mielenkiintoista nähdä, mikä yksityiskohta kullekin katsojalle herättää voimakkaimman 
reaktion: onko se tuolin kulmikas muoto, pehmeä peitto vai istuinosan viisteet. 
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Leia-lepotuoli saatavilla nyt jälleenmyyjiltämme. Tutustu myös muihin Aino Michelsenin 
suunnittelemiin huonekaluihin. 
 

 

Lollipop-vuodetuoli 
 

Lue Lollipop-vuodetuolista lisää Lollipop-artikkelista: Modulaarinen Lollipop – kaunis 
vuodesohvasarja ja monikäyttöiset Box-pöydät 

 

 

Luoto-lepotuoli kotiin tai julkiseen tilaan 
 

Lue lisää Luoto-kalustesarjan kohdalta: Luoto-kalusteet: monikäyttöistä ja käytännöllistä 
suunnittelua 

 

 

Paarre-nojatuoli uhmaa painovoimaa 
 
Interfacen syksyn 2021 uutuuksiin lukeutuvat Paarre -nojatuoli ja rahi ovat muotoilija Juho Pasilan 
käsialaa. Nojatuoli on puurunkoinen ja sen istuinosa ja selkänoja on verhoiltu. Nojatuoli soveltuu 
käytettäväksi niin kodeissa kuin julkisissa tiloissa. Se on virtaviivainen ja kuin liikkeessä. Mutta mistä 
nimi tulee? Kysytäänpä suunnittelijalta! 
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Dynaaminen muotoilu, mukava istua 

Mistä idea tuoliin tuli? Suunnittelija Juho Pasila kertoo: 
”Halusin suunnitella nojatuolin, joka on ilmava ja joka 
ulkoasultaan lähes uhmaa painovoimaa. Haastoin itseäni 
selvittämään saako rakenteesta kestävän. Tein ennen 
piirustuksia prototyypin ja lopullinen muoto syntyi 
kokeilujen kautta. Koeistuin tuolia, kehitin rakennetta ja 
jopa kuvasin pajaympäristössä istumistani nähdäkseni 
mittasuhteiden oikeellisuuden istuttaessa. Kehitin 
nojatuolia nykyiseen muotoonsa varsin kauan.” 
  

 
  
  

Nopeasti ideasta tuotantoon 

Juho oli itse yhteydessä Interfaceen saatuaan työstettyä tuoteideaa pidemmälle. ”Tapaamisen 
jälkeen ja prototyypin Interfacelle näytettyäni asiat etenivät nopeasti. Interfacella innostuttiin 
tuotteesta heti ja nojatuolia täydennettiin myös rahilla. Prosessissa harvinaista oli, että 
ensimmäinen versio on lähes identtinen lopullisen version kanssa.” kuvaa Juho nopeaa 
tuotekehitysprosessia, jossa muutoksia ei tarvinnut tehdä. ”Työskentely oli alusta saakka helppoa ja 
muotoilulliset näkemyksemme menivät yksiin heti. Asiat etenivät nopeasti ja tuloksena on hieno 
lopputuote.” 

 

Luonnonmateriaalit inspiroivat 

Tuolin päämateriaaliksi Juho valitsi puun. ”Puu oli materiaalina minulle itsestään selvä, sillä se on 
minulle materiaaleista luontaisin ja siitä olen suunnitellut eniten tuotteita. Myös se, että runko 
näkyy, oli luontainen valinta. Villakangas oli prototyypissä miellyttävä valinta verhoiluun.”  
  
Paarre-tuoliin voit myös valita minkä tahansa muun verhoilumateriaalin. 
  
Entäs sitten se nimi? "Paarre-sanaa on käytetty kattotuolien yhteydessä. Puhutaan ala- ja ylä 
paareteista, mutta varttuneemmat timpurit käyttävät paarre-sanaa usein vähän kaikkien kapuloiden 
kohdalla. Tuo tuolin runko on mielestäni kuin puolikas kattotuoli, joten siitä nimi juontaa juurensa," 
Juho paljastaa. 
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Tyttären suosikki 

Entä aikooko Juho ottaa tuolin kotiinsa? ”Ehdottomasti. Muotoilullisesti uskoani tuotteeseen 
vahvisti se, että tyttäreni omi prototyypin huoneeseensa heti sen valmistuttua. Hän itse asiassa 
odottelee sitä jo kovasti takaisin kotiin,” Juho nauraa. 
  
Mitä suunnittelijalta voidaan odottaa seuraavaksi? ”Muutamia ajatuksia yhteistyön jatkosta on jo 
olemassa, mutta kerrotaan niistä sitten aikanaan,” toteaa Juho salaperäisesti.  
  
Sitä odotellessa voit tutustua Paarre-tuoliin ja -rahiin tästä. 
  

 

  

Muut tuotteet 

 

Box-pöydät 
 

Lue lisää Lollipop-sarjan kohdalta: Modulaarinen Lollipop – kaunis vuodesohvasarja ja 
monikäyttöiset Box-pöydät 

 

Lollipop-vuoderahi 
 

Lue Lollipop-vuoderahista lisää Lollipop-artikkelista: Modulaarinen Lollipop – kaunis 
vuodesohvasarja ja monikäyttöiset Box-pöydät 
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Metalliset Luoto-sivupöydät sopivat moneen 
käyttötarkoitukseen 
 

Lue lisää Luoto-kalustesarjan kohdalta: Luoto-kalusteet: monikäyttöistä ja käytännöllistä 
suunnittelua 

 

 

Split-matto: vastuullista villaa ja pellavaa, kudottu 
Suomessa 
 

Pitkän linjan tekstiilisuunnittelija Elina Heleniuksen käsissä syntyi Interfacen syksyn 2021 
uutuustuoteryhmä: ajaton Split-mattomallisto. Materiaalina ovat sertifioitu villalanka ja 
luomulaatuinen, eurooppalainen pellava. Matot kudotaan Suomessa. 
 

Ajatonta ja toimivaa 

Heleniuksen suunnitteleman Split-mattomalliston kantava teema on ajattomuus, materiaalin tuntu 
ja maanläheisyys. Matot on suunniteltu erittäin pitkäikäisiksi niin värimaailmaltaan kuin 
kestävyydeltään. 
  
Matot ovat kaksivärisiä, perinteisesti loimeen kudottuja mattoja, joita saa kahdessa koossa ja 
neljässä eri väriyhdistelmässä. Mattojen värimaailma on rakennettu pellavan ja villan luonnollisten 
sävyjen ympärille. 
  

 
  

Miten tehdään kestävä matto? 

https://www.interface.fi/mallisto/muuttuotteet/split?hsLang=fi-fi
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Mutta palataan hieman taaksepäin ja kysytään suunnittelijalta, miten maton design sai alkunsa. 
  
”Alun perin oli tarkoitus suunnitella puuvillamattoja. Olen kuitenkin tyytyväinen, että päädyimme 
suunnitteluprosessin aikana lopulta juuri näihin materiaaleihin,” taustoittaa maton suunnittelija 
Elina Helenius. 
  
Elina aloitti mattojen suunnittelun tekemällä studiollaan luonnoksia ja mallipaloja. Mallipalat 
syntyivät kangaspuissa ja osittain täysin käsin tehtynä. ”Hain fiilistä, joka sopisi Interfacen brändiin,” 
Elina kertoo. Mallipalojen jälkeen osuvimmista yhdistelmistä tehtiin mallikappaleet. Tässä vaiheessa 
huomattiin, että alkuperäinen ajatus matosta, jossa ei olisi villaa, ei toiminutkaan: puuvillaiset 
mallimatot eivät tehneet vaikutusta. 
  
Elina alkoikin tutkia myös muita lankavaihtoehtoja ja päätyi lopulta villaan ja pellavaan. Kun 
lankatarjonnasta löytyi vielä upea, paksu tummanruskea villalanka, suunnitelman osat alkoivat 
loksahdella paikoilleen. 
  

Kahden kauniin ja kestävän liitto 

Split-matto kudotaan paksummasta, sertifioidusta villalangasta ja ohuemmasta eurooppalaisesta 
pellavasta. Näiden kahden langan tuntuma on täysin erilainen, ja miten hienosti ne täydentävätkään 
toisiaan juuri sen takia. 
  
Ilmava ja ryhdikäs pellavalanka on hieno kumppani pehmeälle villalle. Se lisää mattoon rouheutta ja 
tekstuuria, villa taas luo lämpöä, volyymia ja kotoisuutta. Pellava on myös kuituna erittäin 
ekologinen: sen kasvattamiseen ei tarvita kastelua kuten esimerkiksi puuvillaa kasvatettaessa. Luja 
pellavakuitu vain paranee vanhetessaan ja sillä on antibakteerisia ominaisuuksia. Erinomainen 
mattomateriaali siis! ”Myös villalla on hurjan hyvät käyttöominaisuudet. Se pysyy hyvin ryhdissä ja 
sen huolto on helppoa,” perustelee Elina toista päämateriaalia. 
  
Mattojen värit tahdottiin pitää mahdollisimman lähelle materiaalien luonnollisia värejä. ”Näiden 
mattojen tyyli- ja värimaailma ei ole sidottu pintamuotiin. Pellava on pellavan väristä ja 
villalangoissakin on käytetty villalle ominaisia värejä.” 
  
Elina muistelee suunnitteluprosessin suurinta oivallusta: ”Olen iloinen, että uskalsimme hylätä 
ensimmäisen ajatuksen siitä, millainen matosta pitäisi tulla ja lähteä rohkeasti uuteen suuntaan.” 
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Asennematto 

Split-maton rohkea sommittelu ja väritys herättää huomiota ja laatu tekee vaikutuksen 
ensivilkaisulta. 
Mattoa saa kahdessa koossa: 200 x 300 ja 160 x 230 -senttisenä. Mallistossa on neljä eri 
väriyhdistelmää: pellava-valkoinen, pellava-toffee, pellava-harmaa ja pellava-ruskea. Split-maton 
loimi on erittäin kestävää, mustaa polyesteriä. 
  
”Matto on yksinkertainen, mutta sommittelultaan rohkea. Siinä on vahva statementti minimalismin 
kauneudesta,” Elina kuvailee. 

  

Vastuullinen valmistusprosessi ja materiaalit, kestävä lopputulos 

  
Perinteisesti loimeen kudotun Split-maton rakennetta ja yksityiskohtia on mietitty huolella. Kudos 
on kestävä ja ryhdikäs toimikas-kudos. Matot kudotaan Suomessa jatkuvaloimisella menetelmällä, 
jossa loimea ei mene valmistusprosessissa hukkaan. Maton päät on huoliteltu pellavalangalla. 
  
”En tahtonut tuoda maton päihin mitään ylimääräistä: ei erillistä kanttinauhaa. Sen sijaan mattoon 
kudotaan pellavalla kantit ennen kuin lähdetään varsinaiseen pellava-/villalankayhdistelmään. Sama 
toistetaan maton toisessa päässä,” suunnittelija kertoo. Näin kanttaus on osa mattoa ja 
lopputuloksena on erittäin kestävä ja minimalistinen kokonaisuus. 
  
Materiaalien ja sidonnan valintaan panostaminen näkyy, kun maton levittää lattialle. Se on paksu, 
ylellinen ja asettuu kauniisti lattialle. Tämä on myös toimikas-kudoksen ansiota: ”Toimikas tekee 
pintaan kauniin diagonaalisen kuvion ja edesauttaa maton lattialle asettumista. Loimet hyppäävät 
kudottaessa aina muutaman langan yli, joka tuo mattoon muhkeutta.” 
  
”Matto on 
minimalistinen, 
mutta siinä on 
valtavan voimakas 
materiaalin tuntu.” 
  

Matto myös julkitiloihin ja projektikohteisiin 

Matto on kulumiselle altis tuote. Kulumista aiheuttaa tietysti maton päällä kävely, mutta myös sen 
puhdistaminen. Villa on mattomateriaalina hyvin vaivaton ja kiitollinen ylläpidettävä. Se on 
luonnostaan rasvaista eikä siksi vedä puoleensa pölyä ja likaa. Maton saa pidettyä puhtaana 
imuroimalla, harjaamalla, tuulettamalla tai tarvittaessa joskus kovilla pakkasilla lumihangessa 
pyörittelemällä. Toki matto kestää myös ammattimaisen pesun, mutta sille on normaalikäytössä 
hyvin vähän tarvetta, jos mattoa huoltaa säännöllisesti. 
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Villa on luonnostaan myös paloturvallinen materiaali, joten malliston matot sopivat hyvin sekä 
kotiin että vaativiinkin projektikohteisiin. 
  
”Normaalikäytössä 
näitä mattoja 
ei tarvitse pestä." 
 

 

Kivuton suunnitteluprosessi 

Elinan ja Interfacen saattoi yhteen yhteinen tuttu. Tuotekehitysprojekti alkoi alkuvuodesta 2021. 
Heti ensitapaamisesta Interfacen toimitusjohtajan Tuukka Leppäsen ja markkinoinnin Niina 
Sinkkosen kanssa kolmikko oli samalla viivalla tavoitteista. ”Jo ensitapaamisessa oli hyvä energia. 
Odotan jo, että pääsen suunnittelemaan Interfacelle lisää,” Elina hymyilee. 
  
Yhteistyö Elinan kanssa tuleekin jatkumaan, sillä suunnitteilla on jo uusia klassikoita. 
  
”Tästä mallistosta haaveilen itselleni pellava-toffeen väristä Split-mattoa, se täydentäisi kauniisti 
kotimme sisustusta.” 
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